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Czakó Sándor főjegyző
Petneháza Község Önkormányzata
4542 Petneháza
Magyar utca 2.
Tisztelt Főjegyző Úr!
Ezúton értesítem, hogy a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályon (továbbiakban:
Főosztály) a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról
szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 24. §-a szerinti összevont környezeti hatásvizsgálati és
egységes környezethasználati engedélyezési eljárás indult a Meat Pro-Max Kft. (1039 Budapest,
Lukács Gy. u. 2.), mint környezethasználó meghatalmazásából eljáró KÖMIR Környezetvédelmi és
Szolgáltató Kft. (4400 Nyíregyháza, Nagyvárad u. 4.) kérelmére Petneháza 0173/19, 0173/18 hrsz. alatti
ingatlanon (KTJ szám: 102338655) meglévő 38.000 férőhelyes baromfinevelő telep 92.330 férőhelyes
baromfiteleppé történő bővítése tárgyában.
A hivatkozott Korm. rendelet 24. § (7) bekezdésének és 8. § (2) bekezdésének megfelelően csatoltan
megküldöm az eljárással kapcsolatos közleményt, valamint a kérelmet és mellékleteit. A fentiek alapján
kérem, hogy haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül szíveskedjen gondoskodni a közlemény, a
kérelem és mellékleteinek közterületen és a helyben szokásos egyéb módon történő közhírré tételéről.
Kérem, hogy a közleményt a közzététel időpontjával és a kérelem és a mellékletek nyomtatott
példányába történő betekintési lehetőség módjával kiegészíteni szíveskedjen.
A közlemény közhírré tételét követő 5 napon belül szíveskedjen tájékoztatni a Főosztályt a közhírré tétel
időpontjáról, helyéről, valamint a kérelem és mellékletei nyomtatott példányába való betekintési
lehetőség módjáról.
A közhírré tétel időtartama 30 nap.
A közhírré tétel idejének lejártát követően kérem, tájékoztassa a Főosztályt annak megtörténtéről és az
esetleges észrevételekről.
Nyíregyháza, 2018. március 22.
Tisztelettel:
Dr. Galambos Ildikó
hivatalvezető
nevében és megbízásából

Linczer Norbert
ügyintéző

2

Értesülnek:
1. Címzett + mellékletek + térti
2. Irattár

KÖZLEMÉNY
A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (továbbiakban: Főosztály) a környezeti
hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet 24. § (7) bekezdése és 8. § (2) bekezdése alapján, ezen hirdetmény útján értesíti a
nyilvánosságot, hogy a környezetvédelmi hatóságon Meat Pro-Max Kft. (1039 Budapest, Lukács Gy.
u. 2.), mint környezethasználó meghatalmazásából eljáró KÖMIR Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft.
(4400 Nyíregyháza, Nagyvárad u. 4.) kérelmére összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes
környezethasználati engedélyezési eljárás indult.
A kérelem tárgya: Petneháza 0173/19, 0173/18 hrsz. alatti ingatlanon (KTJ szám: 102338655) meglévő
38.000 férőhelyes baromfinevelő telep 92.330 férőhelyes baromfiteleppé történő bővítése
Iktatási szám: 2155/2018.
Az eljárás megindításának napja: 2018. február 12.
Az ügyintézés határideje: 130 nap
Az ügyintéző neve, elérhetősége: Linczer Norbert (42) 598 930/221
A kérelem rövid ismertetése:
A Meat Pro-Max Termelő és Kereskedelmi Kft. a Petneháza 0173/19, 0173/18 hrsz-ú területen található
meglévő baromfi telepének bővítését tervezi. A beruházás során a baromfinevelő telep férőhely
kapacitásának növelése érdekében a Petneháza 0173/19, 0173/18 hrsz-ú területen meglévő 6 db istálló
technológiai fejlesztését hajtják végre. Ezzel a telep férőhelyeinek száma 38.000-ról 92.330-re nő.
A telepen 2 fázisú nevelést kívánnak végezni:
1. tipus : 2-szer egy évben 92.330 db baromfi telepítése, de 0,5 kg –os korban 22.000 db –ot
leszednek az ólakból és csak 70.330 db-ot nevelnek fel 2,2 kg –ra
2. tipus 3-szor egy évben 72.017 db–ot nevelnek fel 2,2 kg –ig
A bővítéssel kapcsolatban építési tevékenységre nem kerül sor.
A fejlesztést várhatóan 2018. év II. negyedévében hajtják végre. Az ólak kihasználtsága várhatóan 100
%-os lesz.
A Meat Pro-Max Kft. baromfinevelő telepe Petneháza község külterületén helyezkedik el. A baromfitelep
Petneháza belterületétől keletre, külterületen található. Övezeti besorolása: Kmü (különleges
mezőgazdasági, üzemi terület).
A teleptől É-ra gazdasági és különleges mezőgazdasági, üzemi terület, K-re és D-re mezőgazdasági
terület, Ny-ra mezőgazdasági és gazdasági, ipari terület található.
A legközelebbi lakóterület a telephelytől 317,5 m-re helyezkedik el.
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A telepen a baromfitartásra 6 db baromfinevelő istálló szolgál. A baromfi istállók hasznos nevelő
alapterülete:
Épület
száma

Hasznos nevelőterület
2
(m )

1.

640,32

2.

641,81

3.

644,23

4.

640,62

5.

640,08

6.

640,02

összesen

3847,08

A vizsgált telephelyen tanyasi csirke baromfinevelést folytatnak. A csibék napos korukban kerülnek a
telepre, nevelésük a vágóhídi szállításig tart 10-12 hetes korukig. Az elszállításkor a tanyasi csirkék 1,852,2 kg/db átlagsúlyúak. A rotációk száma: 5 rotáció/év.
Meglévő épületek, építmények:
-baromfi istálló ( 6 db )
-alomtároló
-szociális épület
-saját fúrt kút,hydrofor ház
3
-kerékfertőtlenítő 1 m -es aknával
-2 db tüzivíz tároló 100 m3, tűzcsap
3
-7 m -es vasbeton szociális szennyvízgyűjtő akna (1 db)
3
-7 m -es vasbeton technológiai szennyvízgyújtő akna (3 db)
-beéső telepi kerítés 662m
-külső telepi kerítés 761m
-siló alapok ( 6 db )
-belső telepi út
A bővítés a telepítési sűrűség növelésével jár, ezért új létesítmény kialakítására nincs szükség.
A közvetlen hatásterület vélelmezett határai: A dokumentációban foglaltak szerint a baromfinevelő
telep szagkibocsátásának hatásterületét az üzemeltetés bűzkibocsátása határozza meg, mely a
baromfinevelő épületek együttes területének határától számított 196 m széles sáv területe.
A hatásterülettel érintett település: Petneháza
A közlemény közzétételének időpontja: ___________________
Ezen közlemény a Főosztály honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu), valamint a környezetvédelmi hatóság
Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. sz. alatti székházának hirdetőtábláján 2018.03.22-től 2018.04.24.-ig
megtekinthető.
00

00

Az üggyel kapcsolatos dokumentáció Főosztályon ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 8 -12 ,
00
00
00
00
szerda 8 -12 , 13 -16 ) és a http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/2155-2018 webcímen, valamint
Petneháza Község Polgármesteri Hivatalában is megtekinthető. A betekintés módjáról részletes
információt a környezetvédelmi hatóságnál, vagy Petneháza Község Jegyzőjénél lehet kapni.
A közzététel időtartama alatt a tevékenység környezeti hatásaira vonatkozóan írásbeli észrevételt lehet
tenni Petneháza Község Jegyzőjénél, vagy a környezetvédelmi hatóságnál.
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Az ügyben a környezetvédelmi hatóság közmeghallgatást fog tartani, melyre vonatkozó adatokat
hirdetményi úton teszi közzé. Észrevételeket a közmeghallgatás meghirdetését követően a
közmeghallgatás időpontjáig a környezetvédelmi hatóságnál, vagy Petneháza Község Jegyzőjénél lehet
tenni, vagy a közmeghallgatáson lehet előadni.
Nemzetközi környezeti hatásvizsgálati eljárás nincs folyamatban.
A Főosztály a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 24. § (9) bek. értelmében az összes adat ismeretében
határoz, és



megadja az egységes környezethasználati engedélyt, vagy
elutasítja a kérelmet.

